
BEWONERS VERENIGING ZWANENBALG (BVZ)

NIEUWSBRIEF 10 DECEMBER 2008

Beste bewoners Zwanenbalg en Callantsogervaart,

Velen van u hebben op zaterdag 6 december tijdens de
groen/waterdag het bestuur en de vrijwilligers enthousiast aan de slag gezien.
In de nieuwsbrief van 28 november kondigden wij ook aan dat op
zaterdagmiddag 20 december 2008 een "Kerst in de wijk" zal worden georganiseerd op
de Hoeve aanvang 15.00 uur.
Doel is de integratie tussen bewoners van de Hoeve, Zwanenbalg en
Callantsogervaart te optimaliseren.
Tijdens de bijeenkomst willen wij u onder het genot van warme chocolademelk en
kerstbrood en natuurlijk ook van glühwein en muziek, nader bij elkaar brengen.
Op deze middag zullen de kerstbomen officieel ontstoken worden en de kerstperiode
gestart. Deze middag wordt de traditie van het ontsteken van de kerstboom bij de
entree uitgebreid en een nieuwe activiteit toegevoegd.
Om te zorgen dat u goed voorbereid aan deze activiteiten mee kunt doen het volgende:

"Kerst in de wijk" vindt plaats op de Hoeve tussen 15.00 en 17.00 uur.
Voor het drinken van de glühwein: neem uw eigen beker mee.
Kom sportief gekleed, er is geen garderobe.
Om ongeveer 15.30 uur zal op een centrale plaats deze "Kerst inde wijk" officieel
worden geopend.
Rond 16.00 uur zal de kerstboom ontstoken worden.
Verder hopen wij de kerstman en muzikanten te begroeten.
Bent u na het lezen van deze nieuwsbrief enthousiast geworden, kom dan op
20 december!

Door lid te worden steunt u het bestuur en de vrijwilligers, onze "handen in de wijk",
en maakt u het allemaal mogelijk. Daarom, maak € 15 over naar 330626809 van de
Rabobank o.v.v uw naam, uw adres en "contributie BVZ 2009".

Voor de agenda:
Nieuwjaarsbijeenkomst BVZ vrijdag 9 januari 2009
locatie Wijksteunpunt Julianadorp Boterzwin 3476
Aanvang 19.00 uur einde 21.00 uur.

Op 6 december heeft het enthousiasme tijdens de groen/waterdag weer een
opgeruimde en schone wijk opgeleverd. Wij hopen dat dit voorbeeld navolging krijgt
en de wijk ook schoon blijft.
Daarom hopen wij dat tijdens de nieuwjaarswisseling de resten van het vuurwerk
door uzelf worden opgeruimd, zodat wij terecht kunnen zeggen:
Schone wijk- onze wijk- maar wel samen!

Ik wens u zo wie zo een mooie kerst, spetterend uiteinde en vooral een gezond 2009 toe.

Groet,
Jan Tiessen Voorzitter
van de BVZ
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